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Resumo 
 
O estudo demonstra a utilização da ferramenta de Análise CVL – Custo/Volume/Lucro na gestão 
estratégica de custos no processo produtivo do leite na fazenda do Centro Universitário 
Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho, SP (UNASP-EC). Para o desenvolvimento 
do trabalho foram analisados vários aspectos relacionados à produção do leite, tais como: gastos 
com mão de obra, despesas gerais, insumos pecuários, medicamentos, entre outros. Por meio 
desta pesquisa buscou-se responder a seguinte questão-problema: De que forma a análise CVL – 
Custo/Volume/Lucro pode proporcionar uma visão sistêmica no processo decisório da produção 
do leite na fazenda UNASP –EC? Nessa direção, o objetivo principal foi desenvolver a Análise 
CVL – Custo/Volume/Lucro da produção leiteira da Fazenda UNASP-EC, que possibilitasse 
uma visão sistêmica para os gestores no processo decisorial, no intuito de identificar as 
informações gerenciais que essa ferramenta pode proporcionar. Com esta finalidade, foram 
estipulados os seguintes objetivos específicos: fazer uma revisão da literatura acerca dos 
conceitos relacionados; descrever o contexto da empresa objeto de pesquisa; e, apresentar as 
etapas para implementar a Análise CVL na empresa objeto da pesquisa. Quanto à metodologia, 
utilizou-se o tipo de pesquisa descritiva, no formato de estudo de caso, com abordagem 
qualitativa. A pesquisa teve duração de seis meses, período este em que foram coletadas 
pesagens do leite quinzenalmente, sendo tais dados tabulados em planilhas. Os custos e despesas 
gerais relacionados à pesquisa foram obtidos através de balancete fornecidos pela contabilidade 
da Instituição pesquisada. Após a análise dos dados coletados, verificou-se a rentabilidade que a 
produção do leite agrega à instituição, sendo que o volume produzido cobre os custos e despesas 
do período. Assim, o estudo proporcionou diversas informações úteis aos gestores e o 
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conhecimento da ferramenta de gestão estratégica de custos – Análise CVL – 
Custo/Volume/Lucro, bem como a mensuração do resultado do período de maneira gerencial.  
 

Palavras-chave: Gestão Estratégica de Custos. Análise CVL – Custo/Volume/Lucro. Produção 
Leiteira. Agropecuária. 
 

1. Introdução  

Durante a década de noventa o Brasil alcançou seu maior crescimento dentro da pecuária 

leiteira, consagrando-se entre os maiores produtores mundiais de leite, ocupando a sexta posição 

no ranking mundial, tornando-se assim um segmento econômico de grande importância para o 

cenário nacional. Com o crescimento da pecuária leiteira, gerou-se a necessidade de um melhor 

controle sobre os processos de produção do leite.  Neste contexto a Análise CVL – 

Custo/Volume/Lucro pode fornecer relevantes informações quanto aos impactos causados por 

alterações dos custos de produção, dos preços de comercialização e do volume produzido na 

rentabilidade do investimento realizado pelos gestores de uma maneira geral. Isto não foi 

diferente na instituição pesquisada, a saber, o Centro Universitário Adventista de São Paulo 

campus Engenheiro Coelho, SP (UNASP-EC). Tais informações são vitais para os gestores, haja 

vista constantes oscilações nos preços dos insumos para a produção leiteira. Neste sentido, a 

pesquisa teve como propósito a aplicação da Análise CVL no processo produtivo do leite da 

referida instituição. 

No desenvolvimento e aprofundamento da pesquisa, notou-se uma lacuna no sistema de 

produção leiteira em relação aos controles voltados para os custos da instituição. Controles 

simples, mas de grande importância para a saúde financeira de uma empresa. Sem estes controles 

de forma eficiente e eficaz a instituição pode sofrer inúmeros danos financeiros. 

A análise CVL traz uma melhor compreensão sobre o que pode acarretar aos produtos 

com relação aos custos, além de fazer um comparativo em relação ao custo do produto com o 

volume produzido e gerando o mais importante, o lucro. Tais informações são necessárias para o 

gestor do negócio, para o mercado, e para um possível investidor. 

Menegali e Oliveira (2011), afirmam que a análise CVL – Custo/Volume/Lucro pode 

suprir a deficiência que existe em algumas empresas, quando o foco está relacionado à 

maximização do lucro. No entanto, a empresa deve ter um banco de dados contendo neste, todos 

os registros dos custos e despesas fixas e variáveis, entre outros fatores que giram em torno da 

obtenção de resultado positivo. 

Nesta direção, o objetivo principal foi desenvolver a Análise CVL da produção leiteira da 

Fazenda UNASP EC, proporcionando uma visão sistêmica para os gestores no processo 
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decisorial, no intuito de identificar as informações gerenciais que essa ferramenta pode 

proporcionar. Partindo deste objetivo geral, foram estipulados os seguintes objetivos específicos: 

fazer uma revisão da literatura acerca dos conceitos relacionados; descrever o contexto da 

empresa objeto de pesquisa; e, apresentar as etapas para implementar a Análise CVL na entidade 

objeto da pesquisa. 

Diante do contexto apresentado a pesquisa prestou-se a responder a seguinte questão: De 

que forma a análise CVL – Custo/Volume/Lucro pode proporcionar uma visão sistêmica no 

processo decisório da produção do leite na fazenda UNASP –EC? Portanto, para alcançar os 

objetivos da pesquisa e responder a questão central de forma mais específica, buscou-se 

evidenciar os principais conceitos relacionados ao tema dentro da literatura, a aplicabilidade da 

Contabilidade de Custos, utilizando a ferramenta de análise CVL – Custo/Volume/Lucro, e, 

descrever o contexto da entidade pesquisada. 

 
2. Revisão da Literatura 

 
Segundo Crepaldi (2002, p. 14) o surgimento da Contabilidade de Custos veio da 

“Contabilidade Gerencial, justamente pela necessidade de se ter um controle maior sobre os 

valores a serem atribuídos aos estoques de produção na indústria, e também, pela necessidade de 

maior controle, quanto ao quê, como e quando produzir”. 

Com a Revolução Industrial, em meados do século XVIII, era necessário ter um controle 

sobre o andamento da entidade. Com isso surgiu a Contabilidade de Custos, com o principal 

objetivo de criar informações para os gerenciamentos relacionados à determinação do lucro. 

Algumas características internas de controle de custos são: o custo do produto, cliente, serviços, 

projetos, atividades, entre outros, o que facilita um planejamento de custos para as devidos 

controles do futuro. 

A Contabilidade de custos é utilizada para identificar, mensurar e informar os custos das 

produções e/ou serviços. Tem a função de gerar informações precisas e rápidas para a 

administração, para controle interno, entre outros (CREPALDI 2002, p. 13). 

A participação do contador dentro do cotidiano gerencial da empresa é fundamental para 

a fidedignidade e tempestividade de fatos e informações contábeis. Tal participação pode ser 

fundamental para complementação e orientação a respeito da área de custos aplicados à realidade 

da entidade. Dentre vários instrumentos que podem ser utilizados, a análise Custo/Volume/Lucro 

(CVL), por meio de conceitos como margem de contribuição e segurança, e ponto de equilíbrio, 

consegue oferecer ao gestor várias informações gerenciais importantes (WERNKE, et. al 2008).  
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A análise custo/volume/ lucro tem uma relação com a quantidade vendida, com os custos 

e lucros do mesmo período. Isso se dá na comparação de vários resultados, os quais podem ser 

direcionados para um empreendimento futuro.  

 Crepaldi (2002) afirma que, para se ter um planejamento do lucro, é necessária uma 

compreensão dos custos ocorridos durante o período em diversos níveis operacionais, também a 

concepção do custo a as receitas em diferentes níveis de atividades e despesas fixas. 

Com essa compreensão pode-se responder a diversas perguntas, tais como: o 

empreendimento e viável? qual a lucratividade do produto? quais as consequências da 

diminuição da produção do produto?(DUTRA, 2003). 

Ademais, o instrumento da área de custos que pode ser utilizado nas decisões gerenciais é 

a análise de custo/volume/lucro, dada a sua relevância em proporcionar informações e benefícios 

para os gestores. 

  
2.1. Margem de segurança 

 
Para obtenção da margem de segurança em unidades e em reais (R$) aplica-se um 

conceito gerencial que possibilita conhecer o volume que a organização pode suportar em termos 

de redução de venda para que mesmo assim não estacione no prejuízo (WERNKE, et.al 2008). 

Margem de segurança, ou índice, ocorre quando as vendas da empresa excedem o ponto 

de equilíbrio. Representa quanto as vendas podem cair sem que a empresa incorra em prejuízo e 

pode ser expresso em valor, unidade ou percentual (CREPALDI, 2002, p. 231). Ou seja, o que 

sobra de unidades ou em valor depois que se calcula o ponto de equilíbrio é a segurança da 

empresa. 

Segundo Dutra (2003, p. 343), “margem de segurança é o espaço em que a empresa pode 

operar sem entrar na área de prejuízo. Quanto mais baixo o ponto de equilíbrio (E), maior a 

margem de segurança (S).” Quanto menores forem os custos e despesas fixos e custos e despesas 

variáveis em que se calcula o ponto de equilíbrio, maior será a margem de segurança. 

 Margem de segurança, portanto, é quanto o volume de vendas supera o ponto de 

equilíbrio, quanto a empresa pode deixar de vender sem que tenha prejuízo. Ela pode ser 

expressa em unidades físicas ou monetárias, excluindo-se os custos e despesas fixas, o que sobra 

é a segurança (WERNKE, 2004). 
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2.2. Ponto de equilíbrio  

 
Esta ferramenta permite avaliar o quanto é necessário vender mensalmente em termos de 

unidades e valores monetários, para que a empresa possa cobrir todos os seus custos de despesas 

do período. Com isso, o gestor pode simular a influência na lucratividade de cada produto, bem 

como prováveis alterações nos custos variáveis (WERNKE, et.al 2008). 

O ponto de equilíbrio representa o nível de vendas em que a empresa opera sem lucro ou 

prejuízo. Ou seja, o número de unidades vendidas no ponto de equilíbrio é o suficiente para a 

empresa pagar seus custos fixos e variáveis, sem gerar lucro nem prejuízo (WERNKE, 2004, p. 

49). Assim, o gestor, ao utilizar o ponto de equilíbrio, produzindo certa quantidade de produto, 

irá saber se é suficiente para pagar os custos e despesas da empresa. 

Para Crepaldi (2002, p. 225), “a empresa está no ponto de equilíbrio quando ela não tem 

lucro ou prejuízo. Nesse ponto, as receitas totais são iguais aos custos totais ou despesas totais”. 

Padoveze (2003, p. 278) descreve sobre o ponto de equilíbrio e quanto isso representa 

para a empresa: 

Evidencia, em termos quantitativos, o volume que a empresa precisa produzir ou vender 
para que consiga pagar todos os custos e despesas fixas, além dos custos e despesas 
variáveis em que necessariamente ela tem de incorrer para fabricar/ vender o produto. 
 

Portanto, o ponto de equilíbrio é de grande importância para a empresa e para os gestores 

que o utilizam a fim de saberem quanto deverão produzir para saldar suas obrigações. 

 

2.3. Margem de contribuição 

 

É um componente que compõe a análise CVL assim como os demais conceitos de 

margem de segurança e ponto de equilíbrio. É também considerado elemento chave em matéria 

de decisão quando há fator limitante de produção para atendimento da demanda de mercado 

(SOUZA, et.al 2011). 

A Margem de Contribuição representa o valor que cobrirá os custos e despesas fixas da 

empresa e proporcionará o lucro (CREPALDI 2002, p. 224). Ou seja, quanto cada produto 

contribuirá para pagar os custos e despesas fixas do mesmo. 

Para Padoveze (2003, p. 278), “margem de contribuição, representa o lucro variável. É a 

diferença entre o preço de venda unitário do produto ou serviço e os custos e despesas variáveis 

por unidades de produto ou serviços”. 
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Ao se vender um produto, são incorridos custos e despesas fixas e variáveis, inclusos no 

mesmo que, ao ser vendido gera comissões, fretes e seguros. Assim, subtraindo estes 

componentes do preço de venda se obtém a margem de contribuição. 

Megliorini (2007, p. 114) dá o mesmo parecer sobre margem de contribuição: 
 

A margem de contribuição e o montante que resta do preço de venda de um produto 
depois da dedução de seus custos e despesas variáveis. Representa a parcela excedente 
dos custos e das despesas gerados pelos produtos. 
 

          Portanto, margem de contribuição é quanto o produto contribui para pagar as despesas e 

custos fixos e variáveis, sendo o excesso o lucro desejado pela instituição ou empresa. 

 

3. Metodologia de Pesquisa 

 

          Os aspectos que tangenciam a metodologia desta pesquisa, com relação à tipologia quanto 

aos objetivos, pode ser classificada como descritiva, onde se pode coletar dados, analisar fatos, 

classificar, interpretá-los, sem a interferência do pesquisador, em certo período de tempo. 

Segundo Gil (2008, p. 28), a metodologia descritiva tem o objetivo “primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis.”  

Quanto aos procedimentos adotados, a pesquisa classifica-se como um Estudo de Caso, 

pois concentra-se em uma única propriedade e suas conclusões limitam-se ao contexto do objeto 

de estudo. A abordagem do problema, ou seja, quanto a forma, classifica-se como quantitativa, 

que de acordo com Richardson (1999, p. 80) denomina os estudos que podem descrever a 

complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e 

classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais. 

Para obtenção dos dados os pesquisadores foram “in locco” durante o período de seis 

meses, de Janeiro a Junho de 2011. Os dados foram coletados quinzenalmente e tabulados em 

uma planilha de Excel, tendo uma lactação de 1200 a 1400 litros/dia, sendo 60 a 65 vacas 

ordenhadas em dois horários: às 03h30min e às 15h30min, sendo a entidade composta por um 

grupo de oito funcionários e um veterinário. 

Os dados secundários tais como folha de pagamento, consumo de materiais, linhas de 

comercialização, tipos de gastos e valores mensalmente despendidos, etc. foram coletados 

diretamente junto ao departamento de contabilidade a instituição.  
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4. Descrição da Empresa  

    
       O estudo foi realizado em uma empresa pecuária de comercialização do leite de pequeno 

porte situada em Engenheiro Coelho, região oeste do Estado de São Paulo.O Centro 

Universitário Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho, SP, é a instituição que 

abriga a fazenda na qual o estudo foi desenvolvido. Trata-se de uma instituição educacional em 

regime de internato e externato e, portanto, tem interesse em desenvolver e aprimorar seus 

serviços e processos, inclusive no ramo de laticínios, uma vez que o próprio restaurante que 

provê a alimentação dos estudantes internos, se favorece com a referida produção de leite e 

derivados. Assim, o estudo foi desenvolvido a partir da compreensão de que seria relevante, útil 

e necessário para apoiar a gestão daquele setor (pecuária). 

 

4.1. Análises dos dados 

 

Os dados foram coletados com a ajuda dos funcionários da instituição em parceria com a 

área acadêmica da instituição. Fazendo um estudo sobre o produto no setor lácteo, o gráfico 1 

demonstra a quantidade de leite pesado durante o período da pesquisa. Ressalta-se que neste 

gráfico estão registradas 20 matrizes escolhidas aleatoriamente, devido a grande quantidade de 

matrizes existentes. 

 

 
Gráfico 1: Pesagem de leite 

Fonte: Elaborado pelos autores, com dados fornecidos pela empresa. 
 
Este gráfico expõe a pesagem de um dia para fazer a demonstração de como foi a coleta 

de dados. A primeira ordenha inicia-se às 03h30min da manhã e a segunda às 15h30min da 

tarde. Com as pesagens quinzenais, foram feitas as somas das duas ordenhas de cada mês, 
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fazendo assim, uma média diária que ao serem multiplicadas pelos dias correspondentes ao 

semestre, totalizaram 232.699,50 quilos de leite registrados durante o período pesquisado.  

 

4.2. Despesas e custos do período 

 

Os dados de despesas e custos foram fornecidos pelo departamento de contabilidade da 

instituição, sendo o balancete do primeiro semestre de 2011, onde foram obtidas maiores 

informações para concluir a pesquisa de modo eficiente e eficaz. Os gráficos 2,3,4 demonstram 

de forma prática a organização dos custos diretos e indiretos. 

 

 
Gráfico 2: Custos e despesas diretas analisados 

Fonte: Elaborado pelos autores, com dados fornecidos pela empresa. 
    
       No gráfico 2 estão expostos os custos e despesas fixas totalizando R$ 110.816,80. Tais 

custos incorreram diretamente na composição do produto e estão vinculados com a parte 

operacional da produção. Por sua vez, o gráfico 3, demonstra os custos e despesas ocorridos no 

período de estudo. 
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Gráfico 3 Custos e despesas analisados 

Fonte: Elaborado pelos autores, com dados fornecidos pela empresa. 
           

O gráfico 3 demonstra os custos e despesas variáveis que incidem na composição do 

custo do produto representado pelo valor de R$ 223.162,37, entretanto, não está literalmente 

ligado com a linha operacional da empresa.  

O gráfico 4 demonstra as despesas e custos totais, tanto variáveis quanto fixos.  

 

 
Gráfico 4: Custo totais 

Fonte: Elaborado pelos autores, com dados fornecidos pela empresa. 
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          O Custo Total do produto é composto pelos custos diretos e indiretos que, por sua vez, tem 

como objetivo fazer uma apropriação total dos valores que incorrem dentro do processo 

produtivo, exposto no gráfico 4. 

 

4.3. Cálculo da margem de contribuição unitária e total  

 

A margem de contribuição unitária e total traz uma melhor visão da entidade no que 

tange à rentabilidade do produto. A tabela 1 aponta os valores para a composição da margem de 

contribuição unitária e total. 

 
Tabela 1: Margem de contribuição Total e Unitária do Produto 

Margem de Contribuição 

Itens Valores em Reais Quant. 
Prod. 

M.C. Unitaria M.C. 
Unitaria % 

Receitas Operacionais  R$                    359.731,67  232699,5  R$              1,55  100% 

(-) Custo Variável  R$                    179.793,94  232699,5  R$              0,77  49,98% 

(-) Despesa Variável  R$                      43.368,43  232699,5  R$              0,19  12,06% 

(=) Margem de 
Contribuição 

 R$                    136.569,30  232699,5  R$              0,59  37,96% 

 

 Fonte: Elaborado pelos autores, com dados fornecidos pela empresa. 
 
Como exposto na fundamentação e apresentado na tabela 1, margem de contribuição é o 

valor que o produto contribui para pagar os custo e despesas fixas, portanto deverá ser subtraído 

do valor relacionado aos itens: receitas operacionais R$ 359.731,67 e/ou 100%, custo variável 

R$ 179.793,94 e/ou 49,98%, despesa variável R$ 43.368,43 e/ou 12,06%. Por fim chega-se ao 

valor R$ 136.569,30 e/ou 37,96%, isso representa a margem de contribuição total do produto. 

Depois de encontrada a margem de contribuição total, divide-se a mesma pela quantidade 

produzida 232.699,5 litros, e o resultado encontrado é a margem de contribuição unitária, no 

valor de R$ 0,59. 

 

4.4. Ponto de equilíbrio  

 

O ponto de equilíbrio demonstra o quanto deve ser produzido para pagar as despesas e 

custos do período sem que haja prejuízo, com isso se tem a equação: PE= despesas e custos 

fixos/( margem de contribuição total/ volume total de vendas). A tabela 2 demonstra a forma de 

calcular o ponto de equilíbrio. 

 
 



Gestão estratégica de custos: um enfoque gerencial utilizando análise CVL na produção de leite  
da fazenda UNASP EC 

Santos, L.A. dos; Marion, J.C.; Kettle, W.M. 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 3 – Jul/Set - 2014.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

34

 
 
Tabela 2: Ponto de Equilíbrio 

Ponto de Equilíbrio 

Itens Valores em Reais 

a) Despesas Fixas  R$                                    55.743,72  

b) Custo Fixo  R$                                    55.073,08  

c) Margem de Contribuição  R$                                  136.569,30  

d) Quantidade Vendida (Unid) 232.699,50 

e) = a+b/(c/d)Ponto de Equilíbrio 
(em Unidades) 

188.819,99 

 

      Fonte: Elaborado pelos autores, com dados fornecidos pela empresa. 
 
 

 

Para a composição do resultado do ponto de equilíbrio, utilizou-se o valor R$ 110.816,80 

(vide gráfico 2), que representa os custos e despesas fixas, com relação a margem de 

contribuição total no valor R$ 136.569,30 (vide tabela 1). No período analisado a entidade 

vendeu 232.699,50 unidades, como consta na explanação do gráfico 1. Portanto, o resultado 

desta operação representa o ponto de equilíbrio o qual corresponde a 188.819,99 unid. 

 

4.5. Margem de segurança  

 

A margem de segurança é o volume que excede o ponto de equilíbrio, para que ela ocorra 

é preciso ter a totalidade de vendas, subtraindo o ponto de equilíbrio do período. A margem de 

segurança representa o quanto a entidade poderá declinar na produção sem ter prejuízo, o cálculo 

está demonstrado na tabela 3. 

 
 

Tabela 3: Margem de Segurança 
Margem de Segurança 

Itens Margem de Segurança (R$) Margem de Segurança 
(Unid.) 

M.S. % 

a) Receita Operacional  R$                         359.731,67  232.699,50 100% 

b) Ponto de Equilíbrio  R$                         291.898,05  188.819,99 81,14% 

c = a-b) Margem de 
Segurança 

 R$                          67.833,62  43.879,51 18,86% 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, com dados fornecidos pela empresa. 
           

Como exposto na tabela 3 o valor da margem de segurança é obtido através da subtração 

da receita operacional R$ 359.731,67 e/ou 100% pelo ponto de equilíbrio em reais R$ 

291.898,05 e/ou 81,14%, encontra-se, portanto, o valor de R$ 67.833,62 e/ou 18,86% que 
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representa a margem de segurança em reais. A margem de contribuição (em unidades) é 

calculada utilizando o mesmo processo, observando-se apenas os valores em unidades. 

 

4.6. DRE semestral 

 
Os dados levantados para aplicação da análise CVL demonstra o resultado ocorrido do 

período, sendo fornecidos pela Contabilidade da Instituição. Com isso se tem a demonstração do 

resultado do exercício na tabela 4. 

 

Tabela 4: DRE semestral 

Itens Valor (R$) 

Receita Operacional  R$             359.731,67  

(-) Custos e Despesas Variáveis  R$             223.162,37  

(=) Margem de Contribuição  R$             136.569,30  

(-) Despesas e Custos Fixos  R$             110.816,80  

(=) Resultado do Período  R$                25.752,50  

(+) Outras Receitas  R$                85.765,90  

(=) Lucro Líquido do Exercício  R$             111.518,40  

               Fonte: Elaborado pelos autores, com dados fornecidos pela empresa. 
           

A tabela 4 apresenta as receitas e despesas do período, sendo que a receita operacional é 

de R$ 359.731,67, seguida pelos custos e despesas variáveis as quais representam R$ 223.162,37 

encontrando o valor da margem de contribuição R$ 136.569,30. Logo, seguem os custos e 

despesas fixas R$ 110.816,80 gerando o resultado do período R$ 25.765,80. No período 

estudado foram obtidas outras receitas não operacionais que estão atreladas com o resultado do 

exercício onde, juntas, compõem o resultado final do exercício de R$ 111.518,40. 

 

5. Considerações Finais  

           

É fato que o setor pecuário é de significativa importância para o mercado mundial e 

brasileiro. O mesmo se evidencia na instituição onde ocorreu o presente estudo, pois, os produtos 

lácteos, além de comercializados, são ali consumidos pelos estudantes residentes. Assim, pode-se 

constatar a relevância do estudo para a gestão daquele setor. 
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O cálculo da margem de contribuição unitária e total permitiu ver o quanto o produto 

contribuiu para as despesas e custos fixos do período, gerando assim o lucro, sendo de grande 

importância para a entidade no sentido de perceber a validade do seu investimento. 

O ponto de equilíbrio permitiu verificar a quantidade necessária para se vender a fim de 

poder cobrir os custos e as despesas. Além disso, o cálculo da margem de segurança em unidade 

e em valor (R$), permite a análise e compreensão do limite de vendas para não se atingir a faixa 

de prejuízo. 

Enfim, com todas as informações pertinentes à demonstração do resultado, foi possível 

visualizar, com clareza, o lucro do período, o que confirma a sustentabilidade financeira do 

departamento. As informações provenientes da análise CVL, são evidenciadas positivamente 

nesta pesquisa, uma vez que foi possível ter uma noção exata de como está a saúde financeira do 

setor estudado, o que projeta para a instituição expectativas de resultados futuros favoráveis. 
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